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Introdução

O presente estudo parte das abordagens 
relativas a jogos de poder e relações de gênero entre 
pescadoras. A partir de uma metodologia participativa 
e do convívio com lideranças femininas do Movimento 
da Pesca Artesanal em Pernambuco este texto pretende 
apresentar algumas das contradições de desempenho 
dos papéis de gênero socialmente esperados e evocados 
por atitudes interativas entre as mulheres líderes. O 
ponto central está em discutir como essas mulheres que 
têm acesso a espaços de disputa de poder enquanto 
líderes, e a maiores informações, disputam entre elas 
próprias posições de destaque assumindo, 
contraditoriamente, posturas ditas “masculinas” para 
afirmarem-se como identidades fortes. Elas se auto-
protegem contra discursos ameaçadores sobre sua não 
produção pesqueira, e para isso criticam aquelas que 
usam da imagem de trabalhador/a da pesca como forma 
de autopromoção em prol de benefícios 
governamentais e políticas assistencialistas..  Todo esse 
formato está articulado com as visões de ser mulher e 
da representatividade dessa categoria. Assim, 
percebemos como a auto-valoração é garantida a partir 
do reconhecimento de grupos de trabalho que as 
solicitam para representar o movimento.

Material e métodos

A. Oficinas e encontros

Os dados discutidos foram conseguidos a partir do 
compartilhamento de memórias dessas mulheres 
conosco através de oficinas utilizadas pelas 
pesquisadoras como mecanismo investigativo. A
participação sistemática a encontros promovidos pela 
categoria, viagens de campo para visita a colônias e 
eventos públicos, também fizeram parte de nossa 
metodologia.

B. Sujeitos

          Apresentam-se como sujeitos quatro mulheres 
pescadoras do estado de Pernambuco situadas no Agreste e 
litoral. Reconhecidas como lideranças tanto pelo posto de 
presidentes de colônias, quanto a sua representatividade em 
diversos encontros  governamentais.

Resultados e Discussão

        Falar em liderança, em poder de decisão, leva-nos a 
discussão entre espaço público e privado, sendo o espaço 
público historicamente negado as mulheres Bourdieu [1], 
Scott [2]. O modelo dicotômico público/privado revela-se 
diretamente ligado aos gêneros: masculino/feminino. 
Entende-se o público como espaço/tempo natural para um 
dos sexos. Sendo assim, o que é de fato escolha cultural 
torna-se diretamente ligado a natureza do ser. E os dois 
sexos imbricados em um sistema classificatório 
aprisionante que são o feminino e masculino. Assim, 
mulher enquanto categoria sexual destina-se naturalmente à 
cultura ao arquétipo feminino. E o homem, aos aspectos 
masculinos como pólo oposto à feminilidade. 
Reproduzindo assim, o caráter que chamaríamos de cultura 
do essencialismo. Aqui criticamos a noção de oposição 
entre biologia e sociedade, por compreendermos que a 
própria cultura sustentada no discurso das subjetividades é 
muitas vezes fundada no biológico, nem que seja como 
oposição. Então, há entre uma e outra, uma constante 
tensão, entre o que é dado e o que foi produzido por nós. 
Como se nosso próprio discurso não tivesse, ele mesmo, 
construído o natural. A construção do natural 
discursivamente, fez-se ao longo dos tempos e nutre hoje o 
que chamamos de história. Não negamos a natureza 
enquanto fato dado, mas focamos no caráter produtor do 
discurso até mesmo da verdade dos corpos, do que hoje 
chamamos naturalmente de homens e mulheres, Butler [3].  
Contudo, há-se de perceber que os discursos são elementos 
estruturantes do social e das interações que nele 
experimentamos. São tão fortes os argumentos 
essencialista, pois se baseiam num empirismo gerado pela 



reprodução social de comportamentos, que nos fazem 
órfãos de razões para quebrarmos suas regras. Os/as 
indivíduos nascem com corpos marcados e inseridos na 
cultura e desempenham, ou devem desempenhar 
modelos de pensamento e comportamento em 
consonância com o papel sexual atribuído ao seu 
genótipo (muitas vezes, fenótipo).  Os sujeitos que 
subvertem essa ordem sexo/gênero são ditos como 
“estranhos”, ao não atingir as expectativas esperadas 
numa sociedade alicerçada em binarismos e 
determinações biológico/culturais. A própria 
sexualidade sendo o terceiro elemento em 
sexo/gênero/sexualidade, suscita a dúvida do 
determinismo cultural sobre os corpos. Onde quem 
nasce mulher, tem que ser mãe, feminina, esposa, 
heterossexual, doméstica e devotada ao sexo oposto 
que se caracterizaria como masculino, viril, forte e 
também heterossexual, e público. Será mesmo que tudo 
dito até aqui se constitui como verdade universal e rege 
as relações sócias, principalmente no que tange às 
propriedades de homens e mulheres, ou melhor, de 
feminino e masculino? Antes de continuarmos, se faz 
imprescindível o questionamento de o sexo liga-se 
diretamente ao gênero, e se nascendo mulher seu 
destino torna-se logo a maternidade, a servidão e a 
domesticidade. Não, ser mulher não está para o 
feminino assim como a maternidade é desejo 
individual. As identidades hoje assumidas e defendidas 
como pós-modernas por Hall [4] mostram-se 
subversivamente dotadas de fluidez. As identificações 
coletivas partem da experiência em comum, mas não 
são destino inato. Apenas pelos processos sociais 
vamos nos constituindo com traços diversos e 
principalmente reversos, a partir de identificações 
conseguidas pela interação com outros viajantes e em 
diferentes contextos. Logo, o reconhecer em outro/s faz 
parte da minha própria constituição, processo 
infindável enquanto houver vida em nós.

Mas, se tomarmos por base os sujeitos 
analisados em nossa pesquisa, diríamos que a ordem 
social está subvertida. Primeiramente, por serem 
mulheres que vêm ocupando um espaço público 
naturalizado como masculino. Se vista ainda de 
maneira hegemonicamente estanque e retrograda frente 
aos processos sociais, ou a partir do olhar local de suas 
comunidades, não estão no seu lugar de fato. Contudo, 
nos gera uma preocupação epistemológica de definir 
quem são essas novas atoras em termos de análise de 
gênero. Segundo, e mais importante para o argumento 
que pretendemos sustentar, caracterizam-se com traços 
vistos ainda como pertencentes ao masculino. O 
assumir características masculinas pelas pescadoras no 
movimento, e a conseqüente reversão de uma ordem 
simbólica, não faz dessas lideranças homens legítimos. 
Essas mulheres, a partir de sua tomada de posição 
frente ao contexto da pesca artesanal, têm sido 
legitimadas pelo Estado, como representantes em 
conferências governamentais, por suas Colônias, pela 
Pastoral da Pesca em PE, e por grupos que estudam 
seus comportamentos a partir da categoria de gênero. 

Argumentamos que ao serem reconhecidas por essas 
instituições, são legitimadas em sua luta e fortalecem-se 
para continuar o movimento. Produto de todas essas 
legitimidades provoca nessas mulheres melhor auto-estima 
profissional, mas até então não bem apreendida por nosso 
grupo de pesquisa. Por pertencerem a uma categoria que 
ainda não conquistou de fato uma política de Estado, e 
emergir de contextos de extrema pobreza onde se acredita 
hegemonicamente não haver produção de novos saberes e 
consciência política, apresentam-se novamente como 
aquelas que não fazem de sua biologia seus destinos, nem 
tampouco de sua classe estado de conformação social. 
Perceberam que sua carência individual só será suprida 
com reconhecimento coletivo. 

No caso das pescadoras a primeira conquista no 
coletivo vem pela desconstrução da clássica discussão da 
divisão sexual do labor. Unir-se em torno do projeto de 
formação de uma identidade de pescadora, obtendo 
reconhecimento público, mas especialmente privado 
(comunidade local e doméstica) subverte sua condição de 
gênero. 
            No litoral pernambucano, entre os/as pescadores 
artesanais, existe um acordo tácito de que quanto mais mar 
afora mais a pesca é dos homens; ou como entende o 
essencialismo, masculina. Quanto mais próxima a praia e 
terra adentro é a pesca mais exercida por mulheres; ou será 
que se feminiza? A primeira conseqüência para a 
competência profissional das mulheres veio apontada pelas 
respostas ao questionário onde as pescadoras de praia e 
mangue não sabem nadar. Nas águas interiores é mais 
comum se encontrar homens e mulheres exercendo 
atividades semelhantes: remar barcos e canoas, pescar de 
rede, tarrafa ou pulsar, pegar camarão e exercer aqüicultura 
para dar alguns exemplos. Talvez pudéssemos dizer, sem 
forçar a observação, que quanto menor a capacitação, 
discernimento geográfico e temporal e menor uso da força 
bruta mais a pesca se aproxima do convencional feminino. 
O primeiro demonstrativo de como a reprodução social 
dessa crença no feminino e masculino, como elementos 
binários Butler [3] da divisão sexual do trabalho se dá na 
pesca artesanal, esteve em tomar o comportamento e a 
experiência das 4 principais protagonistas de nossa análise 
a respeito da liderança exercida por estas  mulheres. 
            Cada uma dessas quatro representantes, que 
parecem já apresentar em suas socializações condutas 
questionáveis frente aos padrões esperados para a divisão 
sexual do trabalho reprodutivo e produtivo, unificam-os, 
sem muita consciência, em uma reivindicação de que o 
pessoal (experiência profissional - doméstica/pública) 
torna-se elemento estruturante do político em busca de 
direitos ao reconhecimento e a cidadania completa. Se 
falarmos em termos de proposições para um 
desenvolvimento sustentável é a participação efetiva das 
mulheres nas discussões e decisões.

      Essas mulheres, contudo, possuem maneiras de 
aparente contradição quando se compara as posições de 
poder que exercem frente ao Movimento da Pesca 
Artesanal como um todo e quando o exercem frente às 
outras líderes ou outras mulheres da Articulação. Mais uma 
vez subvertem a ordem social da divisão sexual do trabalho 



ao ampliarem os horizontes como não sendo apenas 
masculinos ou sexuados (participação política), mas, 
contudo, apresentam características de liderança típicas 
dos modelos centralizadores e personalistas 
considerados masculinos quando o repassam frente a 
outras mulheres Stanley [5], Lorraine [6].

Nossa pesquisa tem revelado elementos que 
nos levam a refletir no tanto que as questões de gênero 
vêm realmente sendo alteradas para uma visão de 
mundo onde masculino e feminino, macho e fêmea, 
possam ser questionados como demarcações de 
semelhanças e diferenças ou de reprodução social 
apesar dos tempos. Lembrando ainda de Bourdieu [1], 
sua apresentação do quadro de dominação masculina, 
que acaba recaindo sobre homens e mulheres, passamos 
a considerar, devido à introdução jurídica das questões 
de gênero no meio popular, que todos se encontram 
confusos no que poderíamos ainda tentar distinguir 
daquela maneira binária: coisas de homem e coisas de 
mulher Perrot [7]. 
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